
PROČ TŘÍDÍME ODPADY?
• Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí.

• Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady 
nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.



PAPÍR
Do modrých nádob označených nálepkou PAPÍR můžete odložit: noviny, časopisy, 
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, papírové obaly 
(např. sáčky).

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskova-
ný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených nádob označených nálepkou SKLO můžete odložit barevné sklo: láhve 
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
V některých regionech se již sbírá odděleně bílé a barevné sklo.
Do bílých nádob můžete odhodit bílé (čiré sklo): láhve od nápojů, skleněné nádoby. 

Prosím, nevhazujte: barevné sklo, keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PLASTY
Do žlutých nádob označených nálepkou PLASTY můžete odložit: PET láhve od ná-
pojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plastů, polystyrén. 
(V některých regionech se do žlutých kontejnerů označených nálepkou sbírají pou-
ze PET láhve.)

Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové 
oleje, chemikálie, barvy), PVC, podlahové krytiny apod.

NÁPOJOVÉ KARTONY – tato komodita se ještě nesbírá ve všech regionech.
Do nádob s oranžovou nálepkou, oranžových pytlů či speciálních kontejnerů můžete 
odložit stlačené nápojové kartony: krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.

Prosím, nevhazujte: krabice se zbytky nápojů.

JAK SE ODPADY TŘÍDÍ?
Dnes se již na českém trhu prodává více druhů odpadkových košů 
na tříděný sběr odpadu. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, 
můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři a více 
tašek, ty pak odnášíte do barevných kontejnerů. Každá obec má 
trochu jiný systém sběru tříděných odpadů, proto se, prosím, infor-
mujte na vašem obecním, nebo městském úřadě.



CO SE RECYKLACÍ VYRÁBÍ? 
Výrobky z recyklovaného papíru:
novinový papír, sešity, lepenkové krabice, 
obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Výrobky z recyklovaného skla: 
láhve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky.

Výrobky z recyklovaných plastů:
výplň zimních bund, zátěžové koberce, zatravňovací 
dlažba, různé pytle, zahradní nábytek, textilní 
a technická vlákna atd.

Výrobky z recyklovaných nápojových kartonů: 
papírová lepenka, stavební desky atd.

CO SE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM DÁLE DĚJE? 
Po vysypání barevných kontejnerů do svozového auta 
se vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linku. 
Odborné dotřídění na jednotlivé druhy materiálů je důležité 
pro jejich další zpracování – recyklaci. 

Recyklace = zpracování odpadu na nové materiály.

DALŠÍ DRUHY ODPADŮ         
Např. kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektro-
techniku, stavební suť, nebezpečné odpady můžete odnášet do 
tzv. sběrného dvora. Dvory mají stanovenu provozní dobu i vy-
mezené druhy sbíraných odpadů – vše zjistíte přímo na vratech 
do dvora nebo se můžete zeptat na svém obecním či městském 
úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady.



Pro informace o tříděném sběru ve své obci se, 
prosím, obraťte na svůj obecní nebo městský úřad.

Základní informace o třídění a recyklaci odpadů najdete na:

www.jaktridit.cz
www.tonda-obal.cz

www.ekokom.cz


